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Konference Get MORE – Investiční příležitosti 
v Moravskoslezském kraji. 

Všem, kteří se zajímají o investiční prostředí v našem kraji, je určena konference Get 
MORE – Investiční příležitosti v Moravskoslezském kraji. Ta se uskuteční 3. června 
2015 v Clarion Congress Hotelu v Ostravě.  Posláním akce je nabídnout kraj investorům 
a také zdůraznit, že je to místo, které je příznivé pro investice a podnikání. 

Partnery akce jsou společnost Asental Group, CTP Invest, spol. s r.o., Agentura pro 
podporu podnikání a investic CzechInvest a Statutární město Ostrava. 

Podrobný program a možnost přihlášení. 

 

 

Zajímají Vás dotační příležitosti z méně známých 
komunitárních programů v oblasti energeticky efektivní 
výstavby?  

Pak přijďte na seminář, který pořádá Agentura pro regionální rozvoj ve spolupráci s 
Platformou pro energeticky efektivní výstavbu a Krajskou hospodářskou komorou MSK. 
Akce je zaměřena na dotační příležitosti zejména pro oblast energetické efektivity 
budov. Akce se uskuteční na Agentuře pro regionální rozvoj, a.s., Na Jízdárně 7, 
Ostrava a je zdarma. Seminář je určen zejména pro malé a střední podniky zabývající 
se energetickou efektivitou budov a se zájmem o výzkum, vývoj, či inovace. 

Program a přihlášení na akci. 

 

Možnost získaní dotace z Moravskoslezského kraje již jen do 
10. dubna 2015. 

Potřebujete-li v podniku zřídit nové pracovní místo ve výzkumu a vývoji, pak můžete 
získat finance na úhradu mzdových nákladů a nákladů na školení.Pracovní místo musí 
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vzniknout nejdříve od 1.1.2015. Můžete získat až 50 % nákladů na jedno pracovní místo 
(max. 300.000 Kč). 

Finanční prostředky můžete získat také na inovační vouchery, tedy na nákup služeb 
od vysoké školy či výzkumné organizace Získat můžete až 300.000 Kč, a to např. na 
vývoj produktu či služby, testování, navržením prototypu, design, analýza trhu, byznys 
plán, atd.   

Oba programy jsou určeny pro malé a střední firmy z Moravskoslezského kraje a 
žádosti můžete podávat do 10. 4. 2015. Více informací Vám podá Ing. Roman Honeš, 
tel. 595 622 461, e-mail: roman.hones@kr-moravskoslezsky.cz. 

 

Seminář Financování inovací - daňové odpočty! 

Realizujete ve Vaší firmě inovační projekty či vzděláváte vaše zaměstnance a chcete 
optimalizovat daňové odvody? Pak právě pro Vás jsme připravili seminář zabývající se 
problematikou DAŇOVÝCH ODPOČTŮ na výzkum a vývoj, na odborné vzdělávání 
zaměstnanců a také na daňové ztráty.  

Seminář se uskuteční dne 5. května 2015, 13:30 - 17:00 na Agentuře pro regionální 
rozvoj, Na Jízdárně 7/1245, Ostrava. 

Program a přihlášení na seminář.   

 

 Chtěli byste získat investora? Přihlaste se na Startup Harvest 
2015! 

Agentura pro regionální rozvoj pořádá dne 10. září 2015 Startup Harvest, tedy setkání 
podnikatelů (zájemců o získání financí na svůj podnikatelský záměr) s investory. 
Vybraní podnikatelé budou své záměry prezentovat před investorskou porotou. 
Cennější než finanční odměna pro nejlepší záměry, však bude získání kontaktů na 
investory a jejich posouzení vašeho podnikatelského záměru. Podnikatelé se mohou na 
akci se svým podnikatelským záměrem přihlásit do 30. 6. 2015, diváci se mohou 
registrovat až do 7.9.2015. 

Více informací a přihlášení pro firmy i pro diváky na www.startupharvest.com. 

 

 

Strategie chytré specializace v Moravskoslezském kraji (RIS3 

MSK) je připravena! 

Regionální inovační strategie (RIS) je specializovaným dokumentem pro podporu aktivit 
v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. První RIS byla schválena v září 2010, v rámci 
příprav na programovací období 2014 – 2020 došlo k její úpravě na základě požadavků 
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konceptu RIS3 strategie (Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation). 
Vychází z myšlenky, že každý členský stát a region EU by měl definovat oblasti 
výzkumu (tzv. technologické domény), na které se hodlá dlouhodobě koncentrovat. 
Zpracování RIS

3 
strategie stanovila Evropská komise jako nezbytnou podmínku k tomu, 

aby daný stát/region mohl využívat prostředky ze strukturálních fondů a dalších 
programů EU na výzkum, vývoj a inovace. Zpracováním původní RIS, ale i úpravou na 
RIS

3 
byla pověřena Agentura pro regionální rozvoj, a. s. 

Brožura RIS
3
 MSK. 

  

 

Volná místa na semináře pro malé a střední firmy! 

Využijte volná místa na seminářích, které pro Vás připravila Agentura pro regionální 
rozvoj: 

 Uvedení nových produktů na trh (metoda Proof of Relevance) - 14.4. a 15.4.2015 
 Technology Scouting - 21.4.2015 
 Marketing nových produktů – připravujeme, o termínu Vás budeme informovat 

Všechny semináře jsou zdarma a uskuteční se na Agentuře pro regionální rozvoj, a.s., 
Na Jízdárně 7, Ostrava (8:30 – 16:30). Přihlásit se můžete v kalendáři akcí ARR. 

  

 
 
RIS-letter vydává Agentura pro regionální rozvoj, a.s., 
Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava 

Sledujte nás také na facebooku  

Pro odhlášení odběru dalších newsletterů, klikněte zde. 
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